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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO   
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA  

 
ANEXO II – Conteúdo Programático 

 

LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM ÀS VAGAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO) 
 

1. Interpretação de texto.  
2. Acentuação gráfica.  
3. Crase.  
4. Pontuação.  
5. Ortografia.  
6. Concordância nominal e verbal.  
7. Regência nominal e verbal.  
8. Pronomes: emprego, forma de tratamento e colocação.  
9. Termos integrantes da oração: objeto direto e indireto, agente da passiva e complemento nominal. 
10. Significação das palavras: sinônimos, antônimos.  
11. Sentido próprio e figurado das palavras.  
12. Emprego de tempos e modos verbais.  
13. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, 

conjunção (classificação e sentido que imprimem às relações entre as orações). 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO (COMUM ÀS VAGAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO) 
 

Lógica: Entendimento de estrutura lógica de situações-problema, bem como aplicar conteúdos matemáticos na 
vida prática. Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio lógico. Operações Matemáticas. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM ÀS VAGAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO) 
 

Cultura Geral: domínio de tópicos relevantes da política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional e internacional. (Fatos marcantes que formaram a história do local, do Brasil e do 
Mundo). 
 

ATUALIDADES (COMUM ÀS VAGAS DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO) 
 

Atualidades (notícias divulgadas em jornais, revistas, televisão e Internet nos últimos seis meses): descobertas 
e/ou inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

 
1. Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF;  
2. O Agente Comunitário de Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades 

do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e 
epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição);  
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3.  Doenças: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão 
Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição;  

4. Programa Saúde da Família;  
5. A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, 

Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização,  
6. Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, 

Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância.  
7. Atenção Primária à Saúde;  
8. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias.  
9. Educação em Saúde: conceitos e técnicas.  

10. Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika. 
11. Lei Municipal Nº 1.332/2018 que regulamenta o Emprego de Agente Comunitário da Saúde;  
12. Lei Nº 11.350, DE 5 DE OUTUBRO DE 2006: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2006/lei/l11350.htm   
13. Estatuto da Criança e do Adolescente: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm   
14. Estatuto do Idoso: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE ENFERMAGEM - PSF 
 

1. Generalidades e conceitos fundamentais em enfermagem.  
2. Normas de biossegurança: desinfecção e uso de aparelhos; esterilização de materiais; descarte de material 

biológico; lavagem das mãos; uso de equipamento de proteção individual.  
3. Administração de medicamentos: via oral, via sublingual, via retal, via parenteral, venóclise, oxigenoterapia, 

instilação.  
4. Assistência de enfermagem a pacientes portadores de feridas.  
5. Enfermagem em clínica médica: sistemas digestório, respiratório, endócrino, urinário; afecções 

cardiovasculares, hematopoiéticas, reumáticas, neurológicas, neoplásicas.  
6. Sinais vitais: técnicas de verificação de temperatura, pressão arterial, pulso, movimentos respiratórios; 

anotações de enfermagem. Código de ética dos profissionais de enfermagem. 
7. Atendimentos de urgência e emergência. Enfermagem em saúde pública.  
8. Processo Saúde-doença. 
9. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias.  
10. Educação em Saúde: conceitos e técnicas. 
11. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção.  
12. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF 
 

1. Processo Saúde-doença.  
2. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias.  
3. Educação em Saúde: conceitos e técnicas.  
4. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade.  
5. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção.  
6. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção.  
7. Biossegurança em Odontologia.  
8. Bioética e ética profissional.  
9. Organização do ambiente de trabalho.  
10. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm
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11. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos.  
12. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes 

odontológicos.  
13. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho.  
14. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisiona da, cuidados com aparelhos protéticos.  
15. Índices epidemiológicos utiliza do sem Odontologia.  
16. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA (COMUM ÀS VAGAS DE ENSINO SUPERIOR) 
 

1. Equivalência e transformação de estruturas: Equivalência e transformação de estruturas. Flexão de 
substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, número, grau e pessoa). Processos de coordenação e 
subordinação. Colocação pronominal.  

2. Estudo, compreensão e interpretação de Texto: A significação das palavras no texto, conceito, encontros 
vocálicos, Dígrafos, Ortoépia, Divisão Silábica, Prosódia-Acentuação; Conteúdo do texto: Relações 
semântico-discursivas entre ideias no texto e os recursos linguísticos usados em função dessas relações; 
Escrita do texto; Interpretação e compreensão de textos; A significação das palavras no texto; Modalizações 
no texto e os recursos linguísticos usados em função dessas modalizações; Textos: publicitários, 
jornalísticos, instrucionais, narrativos, poéticos, epistolares, história em quadrinhos; Tipos de textos; 
Linguagem verbal e não verbal.  

3. Fenômenos semânticos: Fenômenos semânticos: sinonímia, homonímia, antonímia, paronímia, hiponímia, 
hiperonímia, ambiguidade.  

4. Figuras de linguagem: Figuras de linguagem (comparação, metáfora, eufemismo, prosopopeia, 
onomatopeia, antítese, paradoxo, hipérbole, perífrase, silepse, hipérbato, metonímia, ironia, sinestesia, 
aliteração); Figuras e Vícios de Linguagem.  

5. Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes: Flexão de substantivos, adjetivos e pronomes (gênero, 
número, grau e pessoa). Processos de coordenação e subordinação. Colocação pronominal.  

6. Fonologia: Conceito/Encontros vocálicos/Dígrafos/Ortoépia/Divisão Silábica/Prosódia.  
7. Acentuação.  
8. Morfologia (Flexão e Emprego): Substantivo; Adjetivo; Pronome; Artigo; Preposição; Numeral; Advérbio; 

Interjeição; Verbo-flexão.  
9. Substantivo: classificação, flexão, emprego;  
10. Adjetivo: classificação, flexão, emprego; 
11. Pronome: classificação, emprego, colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos, formas de tratamento; 
12. Verbo: conjugação, flexão, propriedades, classificação, emprego, correlação dos modos e tempos verbais, 

vozes; 
13. Advérbio: classificação e emprego;  
14. Níveis de linguagem: Níveis de linguagem; Linguagem denotativa e linguagem conotativa.  
15. Ortografia: Crase/Pontuação/Ortografia/Acentuação; Pontuação, Acentuação gráfica e crase; Reforma 

ortográfica – Hífen; Reforma ortográfica – Acentuação.  
16. Ortografia: Dificuldades ortográficas; Emprego do “s, z, g, j, ss, ç, x, ch”;  
17. Redação de Documentos: Língua portuguesa aplicada à redação de documentos.  
18. Regras padrão de concordância nominal e verbal: Regras padrão de concordância nominal e verbal. 
19. Sintaxe: Elementos estruturais das palavras; Formação das palavras; Frase-oração-período; Orações: 

coordenadas e subordinadas; Sujeito: classificação; Predicado: verbal, nominal e verbo – nominal; 
Complementos verbais, objeto direto, objeto indireto; Adjuntos adnominais e adverbiais; Agente da passiva; 
Vocativo e aposto; Período composto por coordenação; Período composto por subordinação; Concordância 
verbal e nominal; Colocação pronominal-pronomes átonos; Figuras de sintaxe; Termos de Oração/ Período 
Composto/Conceito e classificação das orações. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO (COMUM ÀS VAGAS DE ENSINO SUPERIOR) 
 

1. Conjuntos: Conjuntos dos números naturais; Conjunto dos números inteiros relativos; Conjunto dos 
números racionais; Conjuntos numéricos: números reais; Conjunto dos números irracionais e todas as 
operações relativas aos conjuntos citados; Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
Operações entre conjuntos, união, interseção e diferença; Conjuntos Numéricos : Os principais conjuntos 
numéricos; intervalos e semi-retas; faixas e margens numéricas (de renda, etária, de erro e outras); prazos 
(de validade, tolerância e outros).  

2. Equações: Equação e Inequação do 1º e 2º Grau.  
3. Estatística: Noções de Estatística: função e gráfico e Juros Simples e Compostos.  
4. Funções: Função do 1º e 2º Grau.  
5. Geometria Plana: perímetro, áreas e volume (figura plana); Complemento de Geometria: semelhança, 

relações métricas no triangulo retângulo.  
6.  Juros: Juros simples.  
7. Lógica: Entendimento de estrutura lógica de situações-problema, bem como aplicar conteúdos matemáticos 

na vida prática. Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e gráficos, Raciocínio lógico.  
8. Situação Problema: Equação do 1º e 2º grau; Regras de Três Simples.  
9. Operações Matemáticas: com potência e com radicais.  
10. Porcentagem.  
11. Razão e Proporção.  
12. Regra de Três: Simples e Composta.  
13. Relações: As relações de “igual”, “maior”, “menor”, “maior ou igual”, “menor ou igual” e suas variações.  
14. Sistemas de Medidas: decimal e não decimal; cálculos de áreas, volumes e os de capacidade. Conversão de 

unidades e interpretação de problemas. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS (COMUM ÀS VAGAS DE ENSINO SUPERIOR) 
 

Cultura Geral: domínio de tópicos relevantes da política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, 
relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, artes e literatura e suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional e internacional. (Fatos marcantes que formaram a história do local, do Brasil e do 
Mundo). 
 

ATUALIDADES (COMUM ÀS VAGAS DE ENSINO SUPERIOR) 
 

Atualidades (notícias divulgadas em jornais, revistas, televisão e Internet nos últimos seis meses): descobertas 
e/ou inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – CIRURGIÃO DENTISTA - PSF 

1. Sistema Único de Saúde – SUS; 
2. Municipalização da Saúde;  
3. Controle Social na Saúde;  
4. Programa Saúde da Família;  
5. Atenção Primária à Saúde;  
6. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. 
7. Política Nacional de Humanização.  
8. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
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9. Política Nacional de Atenção Básica.  
10. Lei nº 8.142, de 28/12/90.  
11. Sistema de Planejamento do SUS.  
12. Política Nacional de Promoção de Saúde.  
13. Código de Ética Profissional; Ética e legislação profissional;  
14. Modelos de Atenção Odontológica (promoção de saúde e prevenção em saúde bucal, programas em 

serviços públicos odontológicos). Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância 
epidemiológica e sanitária.  

15. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições).  
16. Anestesiologia;  
17. Biossegurança;  
18. Cardiologia; Cirurgia;  
19. Dentística;  
20. Diagnóstico e Plano de Tratamento; 
21. Emergências no Consultório Odontológico; Endodontia; Esterilização e Desinfecção;  
22. Flúor (mecanismo de ação, farmacocinética, uso, tipos e toxicidade); 
23. Noções básicas de atendimento a pacientes especiais; 
24. Oclusão e Articulação Temporomandibular (sinais, sintomas e princípios de tratamento das disfunções 

temporomandibulares, ajuste oclusal, movimentos oclusivos, posições: relação cêntrica, máxima 
intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de oclusão cêntrica);  

25. Odontopediatria;  
26. Patologia (lesões de mucosa, cistos, tumores, lesões cancerizáveis, processos proliferativos);  
27. Periodontia (prevenção e tratamento das doenças periodontais);  
28. Prótese;  
29. Semiologia e Tratamento das Afecções dos Tecidos Moles Bucais; Terapêutica e farmacologia (analgésicos, 

antiinflamatórios, antibióticos, antidepressivos, antihipertensivos, emostáticos, nticoagulantes).  
30. Modelos de atenção à saúde; 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ENFERMEIRO – PSF  

1. Sistema Único de Saúde – SUS;  
2. Municipalização da Saúde;  
3. Controle Social na Saúde;  
4. Programa Saúde da Família;  
5. Atenção Primária à Saúde;  
6. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.  
7. Política Nacional de Humanização.  
8. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
9. Política Nacional de Atenção Básica.  
10. Lei nº 8.142, de 28/12/90.  
11. Sistema de Planejamento do SUS.  
12. Política Nacional de Promoção de Saúde.  
13. Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika.  
14. Ética e legislação professional; A educação em saúde na prática do PSF. Sistema de informação da atenção 

básica. Noções Básicas de Epidemiologia: Vigilância epidemiológica, Indicadores Básicos de Saúde. Atuação 
do Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Modelos de 
atenção à saúde.  

15. Prevenção e Promoção à saúde. Sistematização da assistência de enfermagem.  
16. Administração de medicamentos.  
17. Gestão em saúde.  
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18. Assistência de enfermagem à mulher no ciclo reprodutivo.  
19. Assistência de enfermagem a portadores de doenças crônicas transmissíveis e não transmissíveis. 
20. Planejamento familiar. 
21. Assistência de enfermagem na infância, adolescência e idoso.  
22. Código de ética dos profissionais de enfermagem. 
23. Lei nº 7.498/86. Assistência de enfermagem em saúde mental. 
24. Regulação em saúde.  
25. Processos de trabalho em vigilância em saúde. 
26. Modelos de atenção à saúde. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MÉDICO (GENERALISTA) - PSF 
 

1. Sistema Único de Saúde – SUS;  
2. Municipalização da Saúde;  
3. Controle Social na Saúde; 
4. Programa Saúde da Família;  
5. Atenção Primária à Saúde;  
6. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.  
7. Política Nacional de Humanização.  
8. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão.  
9. Política Nacional de Atenção Básica.  
10. Lei nº 8.142, de 28/12/90.  
11. Sistema de Planejamento do SUS.  
12. Política Nacional de Promoção de Saúde.  
13. Programa Saúde da Família: Papel do médico no Programa de Saúde da Família.  
14. Orientações Gerais, prevenção e combate: Dengue, Chikungunya e Zika.  
15. Ocorrência de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus zika.  
16. Doenças cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença cardiovascular. Insuficiência 

cardíaca. Cardiomiopatias. Doença arterial coronária. Arritmias. Doenças do miocárdio e pericárdio. 
Hipertensão arterial sistêmica. Doenças vasculares periféricas. Diagnóstico diferencial de dor torácica. 
Alterações eletrocardiográficas. Doença valvar e da aorta.  

17. Doenças pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com doença respiratória. Doença intersticial e 
infiltrativa. Doenças pulmonares obstrutivas. Doenças da pleura e mediastino. Neoplasia pulmonar. 
Síndrome da apneia do sono e doenças pulmonar ambiental e ocupacional.  

18. Doenças renais: avaliação e tratamento do paciente com doença renal. Distúrbios eletrolíticos e de fluidos. 
Doenças glomerulares, vascular renal. Insuficiência renal aguda e crônica. Desordens não glomerulares. 

19. Doenças gastrointestinais: avaliação e tratamento das principais manifestações clínicas das doenças 
gastrointestinais. Doenças do esôfago, do estômago e duodeno. Doença inflamatória intestinal. Neoplasias 
do trato gastrointestinal e doenças do pâncreas. 

20. Doenças do fígado e sistema bilear: avaliação laboratorial do fígado. Icterícia. Hepatite aguda e crônica. 
Insuficiência hepática. Cirrose e suas complicações. Doenças da vesícula biliar e trato biliar. Neoplasias do 
fígado. Doenças infiltrativas e vascular.  

21. Doenças hematológicas: desordens da hemostasia (sangramento e trombose).  
22. Avaliação e tratamento das anemias.  
23. Avaliação da leucocitose e leucopenia.  
24. Doenças do metabolismo: obesidade. Anorexia nervosa e bulimia. Desordens do metabolismo dos lípides. 
25. Doenças endocrinológicas: doenças da tireóide. Diabetes mellito. Hipoglicemia e insuficiência adrenal. 
26. Doenças musculoesqueléticas e do tecido conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença 

reumática. Artrite reumatóide. Lúpus eritematoso sistêmico. Espondiloartropatias. Síndrome do anticorpo-



 
 

 
FRANCO DA ROCHA – PROCESSO SELETIVO – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – IGD-RH   

7 
 
 

fosfolípide. Esclerose sistêmica. Osteoratrites. Gota e desordens do tecido mole não articular. Doenças 
ósseas e do metabolismo ósseo: osteoporose. Doenças da paratireoide e distúrbios do cálcio. Doenças 
infecciosas.  

27. Doenças neurológico-psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico. Desordens da consciência. Demência 
e distúrbios de memória. Doenças cerebrovasculares. Cefaléias. Avaliação das síncopes. Miastenia gravis. 
Doença de Parkinson. Diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva. Distúrbios ansiosos e depressão. 

28. Urgências e emergências: reanimação cardiopulmonar. Avaliação e tratamento inicial do paciente em 
choque. Imobilizações e cuidados no local do acidente. Atendimento inicial ao paciente traumatizado. 
Diagnóstico e tratamento inicial das emergências diabéticas. Anafilaxia e reações alérgicas agudas. Controle 
agudo da dor. Diagnóstico e tratamento inicial das síndromes coronárias agudas. Diagnóstico e tratamento 
inicial da embolia de pulmão. Insuficiência respiratória aguda. Hemorragias digestivas. Anestesia para 
realização de suturas e drenagem de abcessos. 

 
 
 
 

 


